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PreGÃo eLetrÔNico 044/2022-sistema registro de Preços que objetiva 
a contratação de empresa especializada na Prestação de serviço funerários, 
em atendimento as necessidades da secretaria Municipal de assistência social 
no Município de Viseu/PA, marcada para às 09:00H do dia: 03/11/2022, fica 
adiada, em razão do não cumprimento pela obrigação estabelecida pelo tri-
bunal de contas do Município - tcM/Pa  e transparência Municipal. reabertura 
do processo será 04/11/2022, às 11:00H.
PreGÃo eLetrÔNico 045/2022-sistema registro de Preços que objetiva 
a contratação de empresa especializada na Prestação de serviço manuten-
ção automotiva, em atendimento as necessidades das secretarias Munici-
pais e fundos que compõem a Esfera administrativa do Município de viseu/
PA, marcada para às 15:00H do dia: 03/11/2022, fica ADIADA, em razão 
do não cumprimento pela obrigação estabelecida pelo tribunal de contas do 
Município - tcM/Pa  e transparência Municipal. reabertura do processo será 
04/11/2022, às 15:00H. edilton tavares Mendes - secretaria Municipal 
de administração.

Protocolo: 869633

.

.

ParticULares
.

Joas rodriGUes oLiVeira 
cPF n° 105.646.957-93 

torna púbico que requereu junto a sEMMa/Goianésia do Pará /Pa, lar para 
bovinocultura e agricultura da fazenda Maná.

Protocolo: 869582

coNcessÃo de LiceNÇa de atiVidade rUraL - Lar
ceiBa coNsULtoria e coNserVaÇÃo aMBieNtaL Ltda 

cNPJ: 04.757.965/0003-46 
torna público que requereu à secretaria Municipal de Meio ambiente - sEMMa 
/concórdia do Pará, a licença de atividade rural (l.a.r), para a atividade vi-
vEiro dE MUdas, com o endereço rod Pa 252, KM 8,5, s/N, ZoNa rUral, 
através do processo n° 034/2022 e lhe foi concedida da lar nº 002/2022.

Protocolo: 869583

serraria LUcas Ltda. - ePP 
cNPJ/MF Nº 03.532.877/0001-11 

localizada à Estrada cauaxi-Bradesco, Km 140, s/N, Zona rural, Município 
de Paragominas, recebeu da sEMMa/Paragominas sua licença de operação 
- l.o. Nº 017/2022, para desdobro de madeira em tora para produção de 
madeira serrada.

Protocolo: 869580

BeNeVides Madeiras Ltda. 
cNPJ/MF No 03.278.503/0001-11 

av. Martinho Monteiro, s/N, lote 01, Bairro do Murinin, Município de Bene-
vides, recebeu da sEMa/Pa sua licença de operação - l.o. No 13692/2022, 
para desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu 
beneficiamento/secagem.

Protocolo: 869578

FaBiaNa de LoUreiro LUcas 
Portador do cPF 103.493.617-46 

torna publico que requereu à secretaria municipal de Meio ambiente/vitória 
do Xingu-Pa, a licença de atividade rural-lar, Processo 007095/2022, para 
atividade de agropecuária do imóvel faZENda MascotE, Br 230 atM-MrB 
KM 20 sUl, vitÓria do XiNGU/Pa. área para licenciamento é 137,76 ha.  foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 869574

atHoN UFV Para 12 eQUiPaMeNtos FotoVoLtaicos Ltda 
cNPJ 44.420.581/0001-96 

sediada rodovia Pa 124, lote 124, Bairro: residencial Parque aurora, Município de 
capitão Poço - Pa, torna público que recebeu em 17/10/2022 junto a secretaria 
de Municipal de Meio ambiente - sEMMa a licença de Prévia (lP) n° 002/2022, 
processo n° 2405/20022 e recebeu em 19/10/2022 a licença instalação (li) n° 
004/2022, processo nº 393/2022 para atividade ParQUE solar.

Protocolo: 869576

.

.

eMPresariaL
.

a empresa Fred LocaÇÃo de eQUiPaMeNtos Ltda
cNPJ 01.353.841/0001-45 

torna público que recebeu da sEMas (secretaria de Estado de Meio ambiente 
e sustentabilidade), a licença de operação nº13526/2022, para a atividade 
de transporte de Produtos Perigosos, sito a av. “i” s/n, Qd. 02, lt. 07, sala 
01, Beira rio ii, no Município de Parauapebas-Pa, cEP 68515-000.

Protocolo: 869585

ceNter aGroPecUÁria Ltda
cNPJ: 09.351.681/0001-07 

torna público que recebeu da sEMMa/Uruará a licença ambiental de opera-
ção - lao n° 020/2022 para a atividade de comércio de insumos agropecu-
ários em Uruará/Pa.

Protocolo: 869596

a. FaVetti 
localizado na rua da Paz, 124, Jardim Planalto, em Novo Progresso/Pa, re-
gistrada sob o cNPJ 08.649.602/0001-86, torna público que requereu junto 
a secretaria de Municipal de Meio ambiente sEMMa/NP a licença Prévia, li-
cença de instalação e licença de operação através do Processo n° 1287/2022 
no dia 12/08/2022, para atividade de serviços automotivos: venda de Peças 
e Oficina Mecânica.

Protocolo: 869595

FaZeNda sÃo JoaQUiM Vi 
Propriedade de ÁGUa BraNca aGricULtUra e PecUÁria s.a. 

cNPJ nº 41.448.953/0001-02 
localizada no município de cUMarU do NortE / Pará, vem por meio deste 
veículo de comunicação tornar pública o pedido de licENÇa dE atividadE 
rUral - lar para atividade de agricultura/Pecuária rotacionado, através do 
protocolo nº 0186/2022, juntamente à secretaria Municipal de Meio ambiente 
e turismo (sEMMat) do município de cumaru do Norte.

Protocolo: 869593

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
torna público que solicitou da sEMas/Pa, a licença ambiental rural para 
atividade de cultivo de ciclo longo (dendê) no imóvel sítio Novo. Processo 
2022/37387. Moju/Pa

Protocolo: 869591

a empresa Mais Madeiras e Materiais de coNstrUÇÃo Ltda 
cNPJ N° 47.224.690/0001-26 

torna público que está requerendo junto a sEMMa dE santarém/ Pa a sua 
licença de operação (lo) tipologia: atividade principal comércio varejista de 
madeira e artefatos e atividade secundária serrarias sem desdobramento de 
madeira em bruto -resserragem.

Protocolo: 869598

torNa-se PÚBLico QUe a Pessoa JUrÍdica
BraGaNtiNa distriBUidora de MedicaMeNtos Ltda

inscrita no cNPJ N° 07.832.455/0001-12 
instalada no munícipio de Bragança-Pa, situada na rod. dom Elizeu, 
N°20, Bairro alto Paraíso, torna público que recebeu da sEMMa/ BraGaNÇa-
Pa, a licença de operação N° 030/2022, válida até 27/10/2023 para atividade 
de coMÉrcio atacadista dE MEdicaMENtos E droGas dE Uso HUMaNo 
sEM MaNiPUlaÇÃo bem como a atividade de coMErcio atacadista dE 
iNstrUMENtos E MatEriais Para Uso MÉdico, cirUrGico, HosPitalar 
E dE laBoratÓrios.

Protocolo: 869599

a empresa cLUBe de tiro esPortiVo e caca atitUde 
cNPJ48.238.746/0001-64 

localizado na rod. transcameta, km 4, zona rural de tucuruí-Pa, torna públi-
co que está requerendo da sEMMa-tucuruí/Pa a licença ambiental de opera-
ção, para atividade de clubes sociais, esportivo e similares.

Protocolo: 869597

aUto Posto eVoLUÇÃo 
cNPJ 44.044.516/0001-03 

torna público que requereu junto à secretaria Municipal de Meio ambien-
te e recursos Hídricos - sEMMarH, conjuntamente, as licenças Prévia e de 
instalação, protocolo n° 114/2022, para o desenvolvimento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, no município 
de floresta do araguaia/Pa.

Protocolo: 869601

roNdoN N10 iMóVeis Ltda 
cNPJ 01.674.244/0001-12 

Proprietária do imóvel rural denominado fazenda deus é Bom ii, torna 
público que recebeu da sEMas/Pa, a aU n° 5073/2022, com validade até 
20/10/2023, protocolo n° 2019/40075, porte a-i (aUH=181,09ha), localizada 
na rodovia Br 222, cEP 68633-000, Município de dom Eliseu/Pa. dEtENtor: 
cBNs Negócios florestais s/a, cNPJ: 03.496.757/0005-30.

Protocolo: 869602

caraJÁs eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios Ltda
cNPJ 12.775.848/0001-71

editaL de rescisÃo coNtratUaL
Pelo presente instrumento, caraJÁs eMPreeNdiMeNtos iMoBi-
LiÁrios Ltda, sociedade empresária limitada, inscrita no cNPJ sob o n° 
12.775.848/0001-71, com sede na avenida carajás 01, s/n, Quadra 32, lote 
22, cEP 68.560-000, residencial carajás, em santana do araguaia/Pa, faz sa-
ber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, da res-
cisão contratual ocorrida em relação ao contrato Particular de compromisso de 
Compra e Venda de Lote/Terreno firmado entre esta e os Promitentes Compra-
dores dos imóveis abaixo relacionados do residencial carajás, amparado com 
base na cláusula 16ª do contrato. informa ainda que, ante a referida rescisão, 
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